
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 1 октомври 1975 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

398. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБ-
НИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУ-

ГАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за користење на сред-
ствата издвоени на посебни сметки од средствата 
за финансирање на општата, заедничката и дру-
гата потрошувачка во 1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 30 септември 1975 
година. 

Бр. 06-2239 
30 септември 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ 
НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА 
И ДРУГАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата издвоени на посебните сметки спо-

ред Законот за ограничување на средствата за фи-
нансирање на општата, заедничката и другата по-
трошувачка во 1975 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 27/75), во текот на 1975 и 1976 година 
ќе се користат за намени и според услови што 
ќе се утврдат со општествени договори. 

Член 2 
Општествените договори од претходниот член 

ги склучуваат: 
— за средствата издвоени од републичкиот бу-

џет, републичките самоуправни интересни заедни-
ци и Стопанската комора на Македонија — Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, Сто-
панската комора на Македонија, републичките ин-
тересни заедници, Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија и Сојузот на синди-
катите на Македонија; и 

— за средствата издвоени од буџетот на оп-
штината, општинските самоуправни интересни за-
едници и Службата на општественото книговод-
ство — извршниот совет на собранието на општи-
ната, општинските самоуправни интересни заедни-
ци, Службата на општественото книговодство, Сто-
панската комора на Македонија, општинските ор-
ганизации на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија и на Сојузот на синдикатите 
на Македонија. 

Член 3 
Заради изедначување на општите услови за ра-

бота и живот на работните луѓе, а врз основа на 
заемност и солидарност, издвоените средства со 
општествените договори се насочуваат, пред се, за 
намени што ќе придонесат за зголемување на ма-
теријалното производство и на извозот, за намалу-
вање на залихите на готови производи и за соз-
давање на стоковни резерви. 

Член 4 
Одделна самоуправна интересна заедница дел 

од издвоените средства од нејзините приходи, а 
најмногу во висина до 50% и во согласност со Ре-
золуцијата за општествено-економскиот развој на 
СР Македонија за оваа година, во текот на 1975 
година може да користи и како краткорочна позај-
мица, со рок на враќање до крајот на месец де-
кември 1975 година, доколку самоуправната ин-
тересна заедница, поради ограничениот пораст на 
нејзините средства во 1975 година, не е во можност 
од средствата што и остануваат на располагање да 
ги обезбеди основните потреби на дејноста што ја 
финансира. 

За користење на позајмицата од претходниот 
став одлучува надлежниот орган на самоуправната 
интересна заедница. 

Член 5 
Средствата што со општествените договори ќе 

се насочат за одделни намени можат да се даваат 
и без обврска на враќање. 

Член 6 
Во општината во која порастот на општестве-

ниот производ на општественото стопанство ги ог-
раничува вкупните средства за финансирање на 
општата и заедничката потрошувачка на пораст 
понизок од 150/о, на корисниците на издвоените 
средства им се враќа дел од нивните издвоени 
средства во висина која обезбедува пораст на по-
трошувачката до 15% во однос на истиот период 
од претходната година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

399. 
Врз основа на член 318, точка 25, а во смисла 

на член 338, став 7 од Уставот на СРМ, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 30 
септември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

I 
Генерал-мајорот Методија Стефановски се раз-

решува од должноста републички секретар за на-
родна одбрана поради заминување на нова долж-
ност. 
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II 
Генерал-мајорот Миле Арнаутовски се именува 

за републички секретар за народна одбрана. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2240 
30 септември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

400. 
Врз основа на член 318, точка 22, а во смисла 

на член 338, став 5 од Уставот на СРМ, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 30 
септември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Генерал-мајорот Методија Стефановски се раз-

решува од должноста член на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија поради заминување на нова должност. 

И 
Генерал-мајорот Миле Арнаутовски се избира 

за член на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија." 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2241 
30 септември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

401. 
Врз основа на член 77 од Законот за определе-

ни облици на општествена заштита на децата и за 
самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата, Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКА-
ТА НЕДЕЛА ВО ТЕКОТ НА „ДЕТСКАТА НЕДЕ-

ЛА" од 6—12. X. 1975 ГОДИНА 

I. Висината на придонесот за детската недела 
според член 77 од Законот за определени облици 
на општествена заштита на децата и за самоуп-
равните интересни заедници за општествена за-
штита на децата изнесува: 

1. на секој продаден возен билет во желез-
ничкиот сообраќај — 2 динари; автобускиот (меѓу-
градски) сообраќај — 2 динари; автобускиот (град-
ски) сообраќај — 0,20 динари и авионскиот сообра-
ќај — 3 динари; 

2. на секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни мани-
фестации — 1 динар; 

3. на секоја поштенска пратка во внатреш-
ниот сообраќај, освен за печатени работи — 1 ди-
нар; и 

4. на секој влезен билет за спортски натпре-
вари и други спортски приредби — 2 динари. 

И. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 6 до 12. X. 1975 година. 

Бр. 12-1908/1 
29 септември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

402. 
Врз основа на член 124 став 1 точка 1 од За-

конот за финансирање на Републиката и општи-
ните („Службен весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74) 
и член 4 алинеја 2 од Законот за Републичкиот бу-
џет за 1975 година („Службен весник на СРМ" бр. 
49/74 и 27/75), Извршниот совет на Собранието на 
СРМ донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Со-
цијалистичка Република Македонија се доделуваат 
500.000 динари на Собранието на општината Крагу-
јевац како помош за ублажување на последиците 
предизвикани од поплавите во месец август оваа 
година. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1808/1 
9 септември 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

403. 
Врз основа на член 186 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕ-
ГЛЕД НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Член 1 

Во Правилникот за вршење на технички пре-
глед на моторни и приклучни возила („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/75) во член 43 се додава нов 
став, кој гласи: 

„За возила на кои технички преглед се врши 
повеќе од еднаш годишно, записник за технички 
преглед се изготвува и кога при техничкиот пре-
глед се констатира дека возилото ги има исправ-
ни сите пропишани уреди и опрема и се испол-
нети другите пропишани услови за учество на во-
зилото во сообраќај". 
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Член 2 
Член 44 се менува и гласи: 
„Записник за технички преглед за случаите од 

член 43 став 1 на овој правилник се пополнува во 
два примерока од кои едниот се дава на сопстве-
никот односно носителот на правото на користење 
на возилото, а другиот се чува во станицата за 
технички преглед, а за случаите од став 2 на ис-
тиот член се пополнува во еден примерок врз ос-
нова на кој на сопственикот односно носителот на 
правото на користење на возилото се дава потврда 
дека возилото е технички исправно". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 05-10190/2 Републички секретар за 
8 септември 1975 година внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, с. р. 

404. 
Врз основа на^ член 139 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/75), републичкиот секретар 
за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА 
ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДА-

ВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ПОТВРДА 

Член 1 
Во Правилникот за програмата и начинот на 

полагањето на возачкиот испит и на проверката на 
знаењата заради издавање на возачка потврда 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/75) во член 2 
се додава нов став, кој гласи: 

„Делот од прописите за безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата кој се однесува на прописите 
за уредите и опремата на возилата што се од по-
себно значење за безбедноста на сообраќајот — 
точка 7 од Програмата на возачкиот испит од 
прописите за безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата, не се однесува за кандидати за возачи на 
моторни возила од Ц и Д категорија". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 05-7345/3 Републички секретар за 
8 септември 1975 година внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, с. р. 

405. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 4 од Само-
управната спогодба за утврдување на личните до-
ходи на работниците на организационите единици 
на Службата на општественото книговодство во СР 
Македонија, склучена на 11 јули 1974 година, ме-
ѓу организационите единици на Службата на оп-
штественото книговодство во СР Македонија, по 
одржаната јавна расправа на 23 јуни 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 4 во делот 

кој гласи: „а имаат стаж признат за пензија до 
25 години за мажи односно до 20 години за жени", 
како и ставот 2 на овој член од Самоуправната 
спогодба за утврдување на личните доходи на ра-
ботниците на организационите единици на Служ-
бата на општественото книговодство во СР Маке-
донија, склучена на 11 јуни 1974 година меѓу орга-
низационите единици на Службата на општестве-
ното книговодство во СР Македонија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Службата на општественото 
книговодство во СР Македонија (во централата и 
филијалите) на начин определен за објавување 
на општите акти во статутот. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 89/74 од 5 
февруари 1975 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на одредбата озна-
чена во точката 1 на оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
како и со алинејата 4 на член 3 од републичкиот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
16/74). 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека во ставот 1 на 
член 4 од самоуправната спогодба е предвидено на 
работниците на организационите единици кои не ги 
исполнуваат условите во поглед на стручната под-
готовка за работното место на кое се распоредени, 
а имаат стаж признаен за пензија помалку од 25 
години за мажи односно помалку од 20 години за 
жени за секој степен на стручната подготовка да 
им се намалува по 40 бодови од вкупниот број на 
бодовите утврдени во глобалната процена според 
членот 3 од Самоуправната спогодба. Во ставот 2 
на овој член е предвидено на работниците на ор-
ганизационите единици кои не ги исполнуваат ус-
ловите во поглед на стручната подготовка за ра-
ботното место на кое се распоредени, а имаат пре-
ку 25 години работен стаж за мажи односно преку 
20 години за жени, да не им се намалуваат бодо-
вите утврдени во глобалната процена според чле-
нот 3 од самоуправната спогодба. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македони-
ја на секој работник согласно со начелото на рас-
пределба според трудот му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични, заед-
нички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната орга-
низација. 

Од друга страна согласно алинејата 4 на член 
3 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/74) создавајќи општествени, 
материјални и хумани услови за работа, а во со-
гласност со организацијата на работата работни-
ците, покрај другото, го обезбедуваат начелото 
според кое работникот за еднаков вложен труд и 
под еднакви услови да учествува со еднаков дел 
во распределбата на средствата за лични доходи 
и во остварувањето на другите права што се 
стекнуваат според резултатите на трудот. 

Поради тоа што со членот 4 од самоуправната 
спогодба е предвидено работниците што не ги ис-
полнуваат условите во поглед на стручната под-
готовка со различен дел да учествуваат во рас-
пределбата на средствата за лични доходи во за-
висност од должината на признаениот стаж за 
пензија иако имаат ист степен на стручна подго-
товка и се распоредени на исти работни места, 
Судот утврди дека членот 4 од самоуправната спо-
годба не е во согласност со членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и членот 3 од републичкиот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд. 

Со оглед на изнесеното Судот реши како во 
точката 1 на оваа одлука. 

Претседател 
У. бр. 89/74 на Уставниот суд на 

23 јуни 1975 година Македонија, 
С к о п ј е д-р Аеен Групче, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

325. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението („Сл. 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 12 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Тетово, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Те-
тово, на седницата на Соборот на делегатите — 
корисници на услугите — земјоделци и Соборот на 
делегатите од организациите што вршат здрав-
ствена дејност — даватели на услугите, на 27 јуни 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ-ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на учес-

твото — партиципација во трошоците за пруже-
њето на здравствената заштита, условите за стек-
нување и начинот на остварување на осигуреници 
— земјоделци од Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово (во 
натамошниот текст: Заедница — Тетово). 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

кои исклучиво се занимаваат со земјоделска деј-
ност како единствено и главно занимање и имаат 
постојано пребивалиште на подрачјето на оваа за-
едница. 

Осигурените лица од претходниот став не учес-
твуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги, кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствената заштита предви-
дени во член 30 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението. 

Член 3 
Земјоделците имаат право да користат здрав-

ствена заштита со непосредно плаќање 50%: 
— од цената на услугата за амбулантно-поли-

клинички прегледи и услуги (општи и специјалис-
тички) ; 

— од цената на услугите за стационарно леку-
вање во Медицинскиот центар — Тетово и со упат 
од лекарска комисија на оваа заедница во сите 
стационарни здравствени работни организации, 
вклучувајќи ги и специјализираните стационари 
освен стационарите со примена на природни и 
климатски фактори за лекување; 

.— од цените на прегледите, лекувањата, плом-
бирањето и вадењето на заби во Медицинскиот 
центар — Тетово и со упат според Законот во 
сите забоздравствени ординации, вклучувајќи ја и 
специј алистичката ортоденција; 

'— од вредноста на лековите и санитетскиот 
материјал во амбулатно-поликлиничкото лекува-
ње кога не се пресметани во цената на услугата; 

— од цената на услугата за користење на брза 
помош за превоз до најблиската здравствена уста-
нова и тоа само во итен случај; 

— од вредноста на услугата за незадолжител-
ни вакцинации. 

Член 4 
Правото на здравствено осигурување преста-

нува кога на осигуреникот — земјоделец му пре-
стане својство на земјоделец во смисла на Основ-
ниот закон и Законот за здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението, или кога се здобие со пра-
во на здравствено осигурување по друг основ (чл. 
13 и 24 од Законот). На членот на семејството пра-
вото на здравственото осигурување му престанува 
кога тоа право ќе му престане на осигуреникот-
земјоделец. 

На членовите на домаќинството не им преста-
нува правото на здравствено осигурување ако оси-
гуреникот — земјоделец од кого го изведуваат тоа 
право умрел, под услов да останат да живеат на 
земјоделскиот имот и да плаќаат придонес од ли-
чен доход од земјоделска дејност. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. јануари 1975 година. 

Бр. 0205-721/12 Претседател, 
27 јуни 1975 година Звонко Блажевски, с. р. 

Тетово 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО 

326. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја б од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 18, став 1, точ-
ка 2 и 7 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување Берово, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување на седницата на Соборот на делега-
тите на работниците од здружениот труд — корис-
ници на услугите и Соборот на делегатите на ра-
ботниците од здружениот труд од здравството — 
даватели на услугите, одржана на ден 30 јуни 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ПОСЕБ-
НА СМЕТКА КАКО СТРОГО НАМЕНСКИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО 

I 

Средствата од 0,75 /̂а од Одлуката за изменува-
ње и дополнување на Одлуката за стапките и та-
рифата на придонесите за здравственото осигуру-
вање и стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во странство за 
1975 година, се издвојуваат на посебна сметка. 

II 
Издвоените средства се строго наменски и мо-

жат да се користат исклучиво за инвестиции во 
здравството, како неповратни средства. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето а ќе се применува од 01. 07. 1975 година. 
Бр. 01-15/1 

30. 06. 1975 година 
Берово 

Претседател, 
Александар Фурнаџиски с.р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Мурати, род. Хусеинова Фатима од Скопје 
ул. „Хо Ши Мин" бр. 161, нас. Бутел I, против ту-
жениот Мурати Есат, со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужениот Мурати Есат да се јави 
или да ја достави својата точна адреса во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот но 
„Службен весник на СРМ". По истекот на овој 
рок судот ќе му определи привремен старател со-
гласно чл. 77 од ЗПП кој ќе го застапува до пра-
восилното окончување на бракоразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1778/75. 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителката Размена Ѓурица од Кичево, ул. „Јан-
ко Михајловски" бр. 66, против тужениот Ѓуро 
Ѓурица од Нов Белград, сега во неизвесност. Вред-
ност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Ѓуро Ѓурица да се јави 
во овој суд лично или писмено или да ја соопшти 
својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот. Во спротивно ќе му се постави привре-
мен застапник кој ќе ги штити неговите интереси. 
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1541 од 
23. IX. 1975 година. 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Ратко 
Китановски од Крива Паланка, против тужената 
Станика Китановска, род. Петковска од Крива Па-
ланка, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Станика Китановска да 
се јави во судот или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно ќе и се одреди старател кој ќе ја 
застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, бр. 1111/75. 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителката Лидија Димитровска од Скопје, ул. 
„Владимир Комаров" бр. 24, вл. 3, ст. бр. 21, против 
тужениот Марко Димитровски од Скопје, ул. „Ѓуро 
Ѓаковиќ" бр. 1, сега со непозната адреса. Вред-
ност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Марко Димитровски од 
Скопје, сега во неизвесност, да се јави во судот 
лично или писмено и да ја достави својата адре-
са или да определи свој полномошник и тоа во 
рок од 30 (триесет) дена. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе ги штити не-
говите интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1550 од 
23. IX. 1975 година. 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Ирина Попова од Битола, ул. „Климент Ох-
ридски" бр. 40 поднесе тужба до овој суд за утвр-
дување право на сопственост на недвижен имот 
во вредност од 100.000,00 динари, против Демуш 
Демко Алијевски од Битола, а сега со непознато 
место на живеење. 

Бидејќи тужениот Демуш е во неизвесност се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се ја-
ви во овој суд или да определи свој застапник. 
Во спротивно ќе му биде определен застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 768/74. 

Трпеноска Милица од Битола, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 12/4, поднесе до овој суд тужба против 
Ванчо Трпеновски од Битола, ул. „Кајмакчалан" 
бр. 1, сега во СР Германија со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи тужениот Ванчо е во неизвесност се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се ја-
ви во овој суд или да определи свој застапник. Во 
спротивно ќе му биде определен застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 473/75. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Во Општинскиот суд во Струмица се води по-
стапка за прогласување за умрен на лицето Танчев 
ѓорѓиев Атанас, роден на 8. XI. 1921 година во 
село Вељуса, за кој се претпоставува дека неста-
нал за време на борбите водени на Сремскиот 
фронт, во близината на местото Дуго Село през 
месец април или мај 1945 година како војник во 
48 дивизија. 

Се повикува исчезнатото лице да се јави, во 
колку е во живот, во рок од 3 месеци од објаву-
вањето на огласот, а воедно се повикува секој 
оној кој знае за неговиот живот да му соопшти во 
истиот рок на овој суд. 

Од Општинскиот суд во Струмица, бр. 77/75. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Стиф Наумов" — Битола на 
име Дафина Јанковска, ул. „Солунска" бр. 92, 
Битола. (2255) 

Здравствена легитимација на име Доста Мита-
носка, с. Витолиште, Прилеп. (2256) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Кирил Пејчиновиќ" — Тетово на име Абдул-
мина Муниши, ул. „К. Ј. Питу" Тетово. (2257) 

Свидетелство дел. бр. 0704-5/99, за положен за-
вршен испит, издадено од Гимназијата „Ацо Рус-
ковски" — Берово на име Славка Пармачка, с. 
Будинарци, Берово. (2258) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Ди-
митар Везенковски, Пехчево. (2259) 

Диплома за завршен-положен испит, издадена 
од Економското училиште во Куманово на име 
Ивица Симоновски, ул. „Дим. Влахов" бр. 38, Ку-
маново. (2260) 

Свидетелство бр. 06-310/26, за завршен II клас, 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Богданчо С. Илиевски, ул. „Парти-
занска" бр. 49, Кр. Паланка. (2262) 

Свидетелство бр. 06-280/10, за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. 
Паланка, на име Ратка К. Здравковска, ул. „Про-
хор Пчински" бр. 17, Кр. Паланка. (2263) 

Ученичка книшка за I клас на име Лилјана 
Трај кова, ул. „М. Горки" бр. 76, Т. Велес. (2264) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Гимназијата „Панче Поповски" — Гостивар на име 
Киро Михајловски, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 77 
Тетово. (2265) 

Работна книшка на име Алинафи Емини, ул. 
„Цетинска" бр. 28, Тетово. (2267) 

Свидетелство од IV одделение на име Муха-
мет Рустеми, с. Речица, Тетово. (2268) 

Работна книшка на име Меди Ариф Минар, 
ул. „И. Р. Лола", Тетово. (2270) 

Свидетелство бр. 01-646/1 на име Шаини Нијази, 
с. Челопек, Тетово. (2271) 
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Диплома за завршено текстилно училиште, из-
дадена од Штип, на име Митко Станомиров Сте-
фанов, с. Лаки, Виница. (2272) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Славко Лумбарковски" во с. Новаци 
на име Томе Божиновски, с. Логоварди, Би-
тола (2273) 

Ученичка книшка издадена од Гимназијата 
„М. Ацев" — Прилеп на име Илија Тошевски, ул. 
„Мукос" бр. 75, Прилеп. (2274) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мирко 
Миркоски, с. Рувци, Прилеп. (2275) 

Уверение за завршен шивачки курс, издадено 
од Заводот за запослување — Прилеп на име Де-
санка Будеска, ул. „М. Пијаде" бр. 177, При-
леп. (2276) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „М. Пијаде" — Струга на 
име Војо Ангелевски, ул. „Јане Сандански" бр. 7, 
Струга. (2277) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Васил Главинов" 
— Т. Велес на име Никола Костов, ул. „Крсте Ми-
сирков" бр. 23/П, Т. Велес. (2278) 

Свидетелство од VIII одделение на име Никола 
Петков, ул. „Мицко Козар" бр. 33, Т. Велес. (2279) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Душанка Аврамовска, с. Милетино, Тетово. (2280) 

Здравствена легитимација на име Решад Ша-
бани, с. Пирок, Тетово. (2281) 

Ученичка книшка на име Намик Имери, с. 
Чегране, Гостивар. (2282) 

Свидетелство за IV година, издадено од Еко-
номското училиште „К. Јосифовски-Питу" — При-
леп на име Лепосава Маркова ул. „И. Илиевски" 
- 73, Битола. (2283) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Рампо Левката" — Прилеп на име 
Стеван Илиевски, с. Селце, Прилеп. (2284) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на име За-
горка Тушаноска, ул. „Сотка Џигичак" бр. 6, При-
леп. (2285) 

Здравствена легитимација издадена од При-
леп на име Киро Василевски, ул. „Цане Коњарец" 
бр. 64, Прилеп. (2286) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на име Вио-
лета Ѓорѓиоска, ул. „Ленин" бр. 67, Прилеп. (2287) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Љиљана 
И. Николовска, ул. „11 Октомври" бр. 11, Кума-
ново. (2288) 

Работна книшка издадена од Кичево на име 
Нешат Казими, с. Колари Кичево. (2289) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Пласница, на име Инва-
зија Бектешоски, с. Пласница, М. Брод. (2292) 

Свидетелство од VIII одделение на име Насер 
Абдурамани, с. Милетино. Тетово. (2293) 

Свидетелство на име Живко Манојловски, Те-
тово. (2294) 

Свидетелство за I година на име Џарије Су-
лејмани, ул. „Даматовска" бр. 35, Гостивар. (2295) 

Свидетелство за И година гимназија на име 
Џарије Сулејмани, ул. „Даматовска" бр. 35, Гос-
тивар. (2296) 

Ученичка книшка на име Синан Рецепи, с. 
Симница, Гостивар. (2297) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимна-
зијата „П. Поповски" — Гостивар, на име Миро-
слав Антевски, ул. „В. Кидрич" бр. 135, Гости-
вар. (2298) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште „Петре Јовановски" — Гости-
вар на име Шаракати Иљаим, Гостивар. (2299) 

Ученичка книшка од I клас гимназија на име 
Хамзаи Шериф, с. Беловиште, Гостивар. (2300) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата „Ацо Русковски", Берово на име Нада Ро-
левска, Берово. (2301) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Славчо Стоименов" — Виница на име Вио-
лета В. Ѓорѓиева, ул. „Ванчо Китанов" бр. 9, Ви-
ница. (2303) 

Свидетелства за завршени I и И година, из-
дадени од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на 
име Марија В. Малинчева, ул. „Таше Милошев-
ски" бр. 22, Ресен. (2305) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
училиштето „Гоце Делчев" — с. Град — Делчево 
на име Миле Јовановски, ул. „Ванчо Китанов" бр. 
20, Виница. (2306) 

Индекс бр. 882, издаден од Вишата економска 
школа — Прилеп на име Петар Р. Димитров, ул. 
„Таља Биков" бб, Гевгелија. (2307) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Училиштето „26 Јули" — Скопје на 
име Скендер Круезин, Скопје. (2313) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Киро Костадиновски, Скопје. (2314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Оливера Стојковска, Скопје. (2315) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
основното училиште „Тефејус" — Скопје на име 
Леман Кучевиќ, Скопје. 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Економското училиште „Борис Кидрич" 
— Скопје на име Цветанка Крстева, Скопје. (2317) 

Свидетелство за завршен испит и свидетелство 
за III година, издадени од Училиштето „Коце Ме-
талец" — Скопје на име Владимир Василевски, 
Скопје. (2328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Марија Паскова, Скопје. (2319) 

Свидетелства за завршено VI и VII одделение, 
издадени од Основното училиште „Владо Тасев-
ски" — Скопје на име Ванчо Игњатов, Скопје. (2320) 

Работна книшка издадена од Г. Петров на име 
Владо Давитковски, Ѓ. Петров. (2321) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Лизабета и Амза Суљиманови, 
Скопје. (2322) 

Свидетелство за завршен матурски испит, из-
дадено од Економското училиште „Борис Кидрич" 
- Скопје на име Гордана Крстевска, Скопје. (2323) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скоп-
је на име Суљо Суљиман, Скопје. (2324) 

Воена книшка издадена од Приједор на име 
Зекир Бериша, Скопје. (2325) 

Сообраќајна дозвола бр. СК — 10905 од вози-
ло „Шкода" МБ, број на мотор 10513, издадена од 
СВР — Скопје на име Димитар Миовски, 
Скопје. (2326) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Снежана Крстевска, Скопје. (2327) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стево Спасовски, с. Добри Дол, 
Скопје. (2328) 

Свидетелство за положен завршен испит — 
автомеханичар, издадено од АСУЦ - Скопје на 
име Љубе Сибиновиќ, Скопје. (2329) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
основното училиште „Коле Неделковски" — Скоп-
је на име Рамиз Фејзулов, с. Нерези, Скопје. (2330) 

Свидетелство за завршено IV клас, управен 
смер, издадено од Економското училиште „Борис 
Кидрич" - Скопје на име Саша Оцепек, ул. „Илин-
денска бр. 6, Куманово. (2331) 

Студентска легитимација бр. 14821, издадена од 
Правниот факултет - Скопје на име Ката Кацев-
ска, Скопје. (2332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Томчевски, Скопје. (2333) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Карпош" с. Умин 
дол - Куманово на име Ибрахим Хасиќ, 
Скопје. (2334) 
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Воена книшка издадена од Пула на име Сло-
бодан Стаменковски, Скопје. (2335) 

Воена здравствена легитимација издадена од 
Скопје на име Зоран Ваневски, Скопје. (2336) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Основното училиште „26 Јули" — Скоп-
је на име Илми Исмаил, Скопје. (2337) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од ГТУ „Здравко Цветковски" — Скопје на 
име Шефки Алити, Тетово. (2338) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Георги Димитров" — Скопје на име Зоран 
Бошковски, Скопје. (2339) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев" - Прилеп на име Ленче Ди-
мовска, ул. „Марксова" бр. 29, Прилеп. (2340) 

Работна книшка на име Тодор Димовски, н. 
„Керамидна" бр. 30, Т. Велес. (2342) 

Свидетелство за положен завршен испит бр. 
07-417 на име Аце Стојковски ул. „Страшо Пин-
џур" бр. 10, Т. Велес. (2343) 

Работна книшка на име Сафи Карамани, ул. 
„Благоја Тоска" бр. 84, Тетово. (2345) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Ата-
нас К. Спировски, ул. „Димо Гавровски Кора" бр. 
35, Тетово. (2347) 

Здравствена легитимација на име Крсте ѓор-
ѓиевски, ул. „Прилепска" бр. 19/44, Битола. (2348) 

Здравствена легитимација на име Менка Го-
гова, Превалец, Т. Велес. (2351) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љи-
љана Андова, ул. „К. Јосифов" бр. 47, Титов 
Велес (2352) 

Здравствена легитимација на име Елмаз Ел-
мази, с. Желино, Тетово. (2354) 

Свидетелство од основно училиште на име Са-
ник Цветчиек, с. Г. Јеловаце, Гостивар. (2355) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на име Голубе Горчиновски, с. Зубовац, Гости-
вар. (2350) 

КОНКУРСИ 

дувачки организации поднесуваат писмени понуди 
на адреса: ЗИК — Тетово — Комисија за избор 
на подобен изведувач. 

2. Во понудата секој понудувач треба да наве-
де: точен назив и адреса, податоци за стручните 
кадри, податоци за техничката опременост на прет-
пријатието, број на изведените објекти и искуство 
при изградбата на вакви објекти, рок во кој ќе 
може да ги изведе работите, податоци за финан-
сиската состојба на претпријатието по завршната 
сметка за претходната година, како и другите -ус-
лови за подобност со кои располага. 

3. Рок за поднесување на понудите е 30 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

4. Отворањето на понудите ќе се изврши нај-
доцна 5 дена по истекувањето на рокот. 

5. За изборот на подобен изведувач сите учес-
ници на конкурсот ќе бидат известени во рок од 
5 дена. 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
на ОЗТ — Земјоделско-индустриски комбинат — 
Тетово, бр. 02-857/4 - 14. И. 1975 година, Коми-
сијата на инвеститорот 

распишува 

К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачките работи за от-
стапување изградба на инвестициониот објект — 
Конзумно — преработувачка млекарница со капа-
цитет 25.000 лит. 

а) Податоци за објектот 
1. Предмет за отстапување се: градежни рабо-

ти, изолација, вградување и монтажа на разлад-
ната опрема, вградување и монтажа на млекар-
ската опрема, електрична инсталација и громо-
бран, водовод и канализација, вградување и мон-
тажа на казани и цевоводи за производство и раз-
несување на пареа на инвестициониот објект — 
конзумно-преработувачката млекарница со капа-
цитет од 25.000 литри. 

2. Пресметковната вредност на работите изне-
сува 9.646.588,00 динари. 

3. Рок за завршување на работите е 1. VI. 1976 
година. 

4. Инвестиционата техничка документација е 
изработена и може да се разгледа во просториите 
на Комбинатот, ул. „Струшка" бб. — Тетово секој 
работен ден од 10—14 часот. 

б) Услови на конкурсот 
1. На конкурсот можат да учествуваат сите ра-

ботни организации регистрирани за изведување на 
работи на вакви објекти. Заинтересираните ИЗВГЈ-

ООЗТ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ПРИ МЕ-
ДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— лекари — 2 

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 
со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— завршен медицински факултет. 
Изборот ќе се изврши врз основа на следните 

приоритетни критериуми: 
— среден успех во текот на студиите; 
— успех од положен тест за прием (позитивен 

одговор за најмалку 800/о од прашањата); 
— кандидатите по правило, да не се постари од 

28 години; 
— да ја имаат регулирано воената обврска (за 

мажи); 
— да го завршиле задолжителниот лекарски 

стаж и положиле стручен испит; 
— да се служат со стручна литература на еден 

од светските јазици; 
— да поседуваат морално-политички квали-

тети. 
Молбите со потребните документи за исполну-

вање на условите се поднесуват до ООЗТ Клини-
ка за нефрологија преку архивата на работната 
заедница — Заеднички дејности. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. 

Здравствениот дом — Крива Паланка 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место фтизиолог 
за работа во АТД со неполно работно време 

УСЛОВИ: специјалист-фтизиолог. 
Работа два дена месечно (секоја втора сабота). 
Приемот ќе се изврши во согласност со За-

конот за начинот на пополнување на работни мес-
та со неполно работно време. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Поблиски информации во управата на Домот, 
писмено или на телефон број 75-054. 



Стр. 616 - Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1 октомври 1975 

Комисијата за прием на работници при ОЕ заед-
нички служби во состав на ОЗТ — Фабрика за 
вештачки брусеви, брусно платно и хартија „ИД-

НИНА" - Кратово 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободното работно место: 

- ШЕФ НА ПЛАН И АНАЛИЗА -

УСЛОВИ: 

Покрај условите утврдени во Законот за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат висока стручна спрема (дипломи-
ран економист) со 3 години работно искуство или 
виша школска спрема — економски смер со 5 го-
дини работно искуство во струката. 

Кандидатите се должни заедно со пријавата 
(молбата), покрај доказот за степенот на струч-
ната спрема, да достават и потврда за работното 
искуство. Некомплетираните документи нема да 
бидат земени во разгледување. 

Личен доход врз основа на општите акти на 
работната организација. 

Пријавите (молбите) се поднесуваат до коми-
сија за прием на работници при ОЕ заеднички 
служби при ОЗТ „ИДНИНА" - Кратово. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Советот на 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За избор (слободно работно место) на: 

- ЕДЕН АСИСТЕНТ ПО ПРЕДМЕТОТ МА-
ТЕМАТИКА 

УСЛОВИ: 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те предвидени по Законот за високото образование 
на СРМ, Статутот и Правилникот за избор и реиз-
бор на наставници и соработници на Факултетот. 

Кандидатите со пријавата да приложат: пре-
пис од дипломата, биографија, список на струч-
ните односно научните трудови и примерок од 
трудовите. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите — пријавите таксирани по 2 дин. так-
сена марка со наведените прилози, кандидатите 
можат да ги поднесуваат секој работен ден во ар-
хивата на факултетот или преку пошта во наве-
дениот рок. 

Конкурсната комисија при Работната органи-
зација „Геофизика" — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: — главен ин-
женер за фундирање на тлото и механика. 

УСЛОВИ: 

Кандидатот да има работно искуство од 15 го-
дини на работи од геомеханика и да поседува мо-
рално-политички квалитети. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работното место. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-ометка број 40100-123 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за користење на средствата из-
двоени на посебни сметки од средствата 
за финансирање на општата, заедничка-
та и другата потрошувачка во 1975 год. 609 

Одлука за разрешување и именување на 
републички секретар за народна одбрана 609 

Одлука за разрешување и избор на член 
на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија — 610 

Одлука за висината на придонесот за 
детската недела во текот на „Детската 
недела" од 6 - 12. X. 1975 година - - 610 

Одлука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 61.0 
Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за вршење на тех-
нички преглед на моторни и приклучни 
возила — — — — — — — — — 610 
Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за програмата и на-
чинот на полагањето на возачкиот испит 
и на проверката на знаењата заради из-
давање на возачка потврда — — — — 611 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 89/74 од 23 јуни 1975 година - - 611 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Одлука за учество на осигурениците зем-
јоделци во трошоците за користење на 
здравствена заштита — — — — — 612 
Одлука за издвојување на средства на 
посебна сметка како строго наменски за 
инвестиции во здравството — — — — 612 


